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Το ΠΥΣΠΕ και τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόςωποί ζχουν τθν υποχρζωςθ να 
ενθμερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ για το ότι ςυμβαίνει ςε αυτά. 

Υπεραςπίηονται τα εργαςιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρουσ κινιματοσ και όχι προςωπικών 
εξυπθρετιςεων. Φωσ ςτα ςκοτεινά δωμάτια, άμμοσ ςτα γρανάηια τθσ αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ! 

ΕΝΘΜΕΩΣΘ 

1. Στο site τθσ διεφκυνςθσ (http://dipe-a-athin.att.sch.gr/) ωσ οφείλει το Υπθρεςιακό 

Συμβοφλιο και θ Διεφκυνςθ, αναρτϊνται όλεσ οι αποφάςεισ του ΠΥΣΠΕ αναλυτικά (αποςπάςεισ, 

εγκρίςεισ ςυνάφειασ μεταπτυχιακϊν, χοριγθςθ αδειϊν ιδιωτικοφ ζργου κ.λπ.) κακϊσ και 

αναλυτικά οι πίνακεσ μορίων και προτιμιςεων, τα κενά και θ κάλυψι τουσ, ϊςτε να είναι 

διαφανείσ όλεσ οι διαδικαςίεσ και εφικτόσ ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των νόμιμων διαδικαςιϊν για 

όλα τα ηθτιματα από τθν πλευρά των ενδιαφερομζνων. Όταν οι ενδιαφερόμενοι κεωροφν ότι 

δεν ακολουκικθκαν τα νόμιμα, δικαιοφνται να υποβάλλουν ζνςταςθ. 

2. Παραμζνει κενό ΠΕ70 ςε πρωινό τμιμα ςτο 2ο ΔΣ Ν. Φιλαδζλφεια 

Θζματα ΡΥΣΡΕ 

1. Απόςπαςθ εκπ/κοφ εντόσ ΡΥΣΡΕ 

Εγκρίκθκαν αιτιςεισ απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν μετά από αίτθςι τουσ, ΠΕ70 από το 17ο ΔΣ 

Ηλιοφπολθσ ςτο 12ο ΔΣ Ακθνϊν, από το 93ο ΔΣ Ακθνϊν ςτο 15ο ΔΣ Ηλιοφπολθσ, από το 11ο ΔΣ 

Βφρωνα ςτο 2ο ΔΣ Ζωγράφου, από το 18ο ΔΣ Ακθνϊν ςτο 53ο ΔΣ Ακθνϊν και μία αίτθςθ 

απόςπαςθσ ΠΕ60 από το 115ο Νθπιαγ. Ακθνϊν ςτο 27ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν. Σε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ οι ςυνάδελφοι επζςτρεψαν από άδειεσ ανατροφισ. Με βάςθ τθ νομοκεςία, 

δικαιοφνται να επιςτρζψουν ςτθν οργανικι τουσ αλλά επζλεξαν να βγουν πλεονάηουςεσ και με 

αίτθςι τουσ να αποςπαςτοφν ςτα παραπάνω ΔΣ και Νθπιαγωγεία. Τουσ δόκθκαν τα κενά που 

υπιρχαν τθν θμερομθνία που επζςτρεψαν, ΔΣ: 53ο, 69ο, 2ο Ν.Φ, 2ο Ζωγράφου, 15ο Ηλιοφπολθσ, 

Νθπιαγωγεία 27ο. 
 

2. Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι 

Εγκρίκθκαν τζςςερισ (4) άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ΠΕ70 από το 1ο ΔΣ 

Ηλιοφπολθσ, 173ο ΔΣ Ακθνϊν, 2ο ΔΣ Ακθνϊν και ΠΕ16.01 από το 34ο ΔΣ Ακθνϊν 
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3. Ζγκριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου 

Εγκρίκθκε θ ςυνάφεια μεταπτυχιακοφ τίτλου ςε εκπαιδευτικό ΠΕ70 από το 4ο ΔΣ 

Φιλαδζλφειασ. 
 

4. Τοποκετιςεισ Β’ και Γ’ φάςθσ ΡΕ06, ΡΕ11, ΡΕ60, ΡΕ70 

Πλα αναρτϊνται αναλυτικά ςτο site τθσ διεφκυνςθσ http://dipe-a-athin.att.sch.gr/ 
 

Για τον κλάδο ΡΕ06 καλφφκθκε ζνα οργανικό κενό ςτθ Β’ φάςθ, δεν υπάρχουν άλλα οργανικά 

κενά και ζμειναν ςτθ διάκεςθ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ 7 εκπαιδευτικοί 

Για τον κλάδο ΡΕ60 καλφφκθκαν δφο οργανικά κενά ςτθ Β’ φάςθ, παρζμεινε ζνα οργανικό 

κενό και δεν υπάρχει εκπαιδευτικόσ ςτθ διάκεςθ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ. 

Για τον κλάδο ΡΕ11 καλφφκθκε ζνα κενό ςτθ Γ’ φάςθ, δεν υπάρχει άλλο οργανικό κενό και 

ζμειναν ςτθ διάκεςθ 4 εκπαιδευτικοί 

Για τον κλάδο ΡΕ70 τοποκετικθκαν 8 εκπαιδευτικοί και παρζμειναν 108 οργανικά κενά 
 

 

κλάδοσ 

παραμζνοντεσ 

εκπ/κοί  

ςτθ διάκεςθ 

Ραραμζνοντα οργανικά 

οργανικά κενά 

ΡΕ70 0 108 

ΡΕ60 0 1 

ΡΕ11 0 1 

ΡΕ06 7 0 

ΡΕ16 0 23 

 

Οι εκπαιδευτικοί που τοποκετικθκαν δικαιοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ επανεξζταςθσ ςε 

περίπτωςθ που κεωροφν ότι υπάρχουν λάκθ ι παραλιψεισ ωσ τθν Τετάρτθ 7/6. 

 

Στθν Ανεξάρτθτθ ιηοςπαςτικι Ραρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ, Εκπαιδευτικι  Ραρζμβαςθ/Α΄ ςυλλόγου Ακθνών, 
Ανεξάρτθτθ  Ραρζμβαςθ/Ακθνά, Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ,  

Ανεξάρτθτθ ιηοςπαςτικι  Ραρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ, 
Ανεξάρτθτθ ιηοςπαςτικι  Ραρζμβαςθ/Μακρυγιάννθσ 
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